
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

ً في المجتمع، ويأتي هذا الدور من خالل  يلعب التعليم العالي ً مهما دوراً محوريا

المختلفة والمتمثلة بخريجيها من مختلف التخصصات العلمية مخرجات مؤسساته 

تقديم االستشارات العلمية المتنوعة التي تمارسها كواإلنسانية، فضالً عن األنشطة 

 .وات وغيرها من الفعالياتالبحوث وإقامة المؤتمرات والندوكتابة 

لقد جاءت فكرة تأسيس جامعة وارث األنبياء )عليه السالم( بمبادرة من سماحة المتولي 

لعتبة الحسينية المقدسة )دام عزه(، إيماناً منه في تعزيز هذا الدور ولدعم الشرعي ل

العلمية ومذكرات بر عقد الشراكات ع ،األهليةالحكومية منها وعليمية المؤسسات الت

  التفاهم.

مدة قصيرة بحساب في  طفرة نوعيةحققت جامعة وارث األنبياء )عليه السالم( و

على صعيد البنى التحتية والفوقية معاً حتى ارتقت في الزمن، طويلة في ميدان العمل 

يشار غضون سنوات قليلة مراتب عليا في سلم الجودة والرصانة وأصبحت عنواناً 

 .إليه وأنموذجاً يحتذى بين الجامعات العراقية

ولعل أكثر ما نفخر به في هذه الجامعة، صناعة العقول المفكرة والكفاءات القائدة على 

طريق العطاء والنماء والتقدم، فهذا هو االستثمار الحقيقي ومكمن الثروة الوطنية 

ة األولى واألهم في مشروع األعظم، إذ أن بناء اإلنسان هو الغاية األسمى والمقدم

 .بناء األوطان

من هنا كانت مهمتنا األساس، إعداد الطالب علمياً وتربوياً، إلى جانب تطوير حركة 
   ع.تقديم الخدمة العامة للمجتمالبحث األكاديمي ورفدها بالقدرات العلمية والعملية، و

ً ونحرص أبداً على التميز، بل التفرد في إدار ة دفة البحث العلمي إننا نسعى دائما

والدراسة الجامعية عبر تأمين جميع المستلزمات التي تحقق الجودة وتطابق معايير 

الرصانة العلمية المعتمدة لدى الهيئات األكاديمية المحلية واإلقليمية والدولية، ونسير 

بجدية في هذا السبيل لتخريج جيل من العلماء والمثقفين، وإتاحة الفرص التعليمية 

بحثية المتكافئة، ورعاية المواهب الواعدة والتجارب اإلبداعية الناهضة، في شتى وال

 .مجاالت العلوم اإلنسانية واالجتماعية واألساسية



نحن نبذل قصارى الجهود لبلوغ األهداف المنشودة عبر عقد المؤتمرات العلمية 

جهود أعضاء  وتنظيم الورش التدريبية، وتقديم االستشارات الخاصة بالدراسات ودعم

هيأة التدريس وتشجيعهم على نشر المقاالت والبحوث في أمهات المجالت المتخصصة 

 .والمحكمة والمستوعبات الدولية

كما نشجع أعضاء الهيأة التدريسية والطلبة على المشاركة في المؤتمرات المحلية 

ز اإلنتاج واإلقليمية والدولية، وتشكيل الفرق البحثية إلجراء مشاريع تعاونية تعز

البحثي الوطني. وذلك بتوفير كل ما يحتاجونه من مختبرات وأجهزة حديثة ومكتبة 

تضم أهم المصادر والمراجع وبرامج تطويرية فضال عن الندوات والدورات وورش 

العمل وتوقيع مذكرات التعاون مع مختلف الجامعات العالمية والعربية والعراقية التي 

رامج استضافة األساتيذ والعلماء وتهيئة األجواء العلمية تحتل المراتب المتقدمة وب

المناسبة لتكون جامعتنا أحد أهم مراكز اإلشعاع الفكري والثقافي ومن أكبر الصروح 

العلمية التي تستقطب العلماء والمتعلمين وتمثل إضافة نوعية لمدينة كربالء المقدسة 

  :حتى أصبح هدفنا باختصار، رشيق والحاضنة الكبرى لماليين البذات التاريخ العر

 .متابعة سير العملية التعليمية-

 .متابعة المناهج العلمية ومدى مطابقتها لمتطلبات سوق العمل-

التأكيد على نشر األبحاث العلمية وخصوصاً في المجاالت التطبيقية التي تساهم في -

 .حل مشكالت المجتمع

 .العمل ذات النفع العام خدمة للمجتمع التأكيد على إقامة المؤتمرات والندوات وورش-

التأهيل والتدريب وتطوير القدرات للمالكات التدريسية والطلبة والمستفيدين من -

 خارج الجامعة.

  استحداث األقسام العلمية وحسب متطلبات العمل العلمي.-

    

   األستاذ الدكتور عباس الدعمي   

  مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية


